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Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes för Easygamer i Skoghall vilket är ett företag som bl.a. sysslar 
med modifiering av de flesta av dagens spelkonsoler samt försäljning av olika 
datorprodukter. Företaget ville att vi skulle göra om en Xbox till en ”studentdator” som 
de kallade det. Detta för att man ska kunna få en ganska kraftfull dator för inte så mycket 
pengar. Med en sådan dator skulle man sedan kunna använda ordbehandlingsprogram, 
lyssna på musik, surfa på Internet m.m. men självklart också kunna använda Xboxen som 
en vanlig spelkonsol, om så önskas. 
 

Abstract 
The Degree Project was performed at Easygamer in Skoghall which is a company that 
among other things modifies most of today’s gaming consoles and sells computer 
products. They wanted us to transform an Xbox to a “student computer”. You will be 
able to get a quite powerful computer for not that much money. With this kind of 
computer you will be able to use “office applications”, listen to music, use the internet 
etc. But of course, also use the Xbox as a gaming console, if you want to. 
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1. Inledning 
Vårt arbete handlar om att bygga om en helt vanlig Xbox till en helt vanlig dator som 
man kan surfa, skicka mail, lyssna på musik, ordbehandla och kolla på film med. De som 
har en Xbox skulle alltså kunna modifiera den till en dator för ganska lite pengar. För att 
kunna göra detta krävs det att man installerar ett så kallat ”modchip”. Detta modchip tar 
sig förbi de säkerhetsåtgärder som vidtagits av Microsoft för att man ej ska kunna lägga 
in ett eget operativsystem. Vi har valt Linux som operativsystem. 

Andra saker som man skulle vilja ändra på är storleken på hårddisken, eftersom man ofta 
vill lagra stora filer som musik/film osv. Den hårddisk som sitter i en Xbox när man 
köper den, är bara 10 GB stor. Vidare vill man ju gärna kunna koppla in en vanlig 
datorskärm. En TV har ju långt ifrån lika hög upplösning som en bildskärm, men man vill 
ju fortfarande kunna koppla in den i en TV och spela vanliga Xbox-spel. Naturligtvis så 
ska man kunna koppla in både mus och tangentbord. 

Eftersom Xboxen inte har någon digital ljudutgång implementerades även en koaxial 
ljudutgång så att man, om man vill, ska kunna koppla den till en surroundförstärkare. 

Lite frågor som vi kommer att försöka besvara senare i rapporten: 
• Är detta lagligt? 
• Varför inte Windows? 
• Hur fungerar egentligen modchippet? 
• Hur går ”chippningen” till? 
• Hur fungerar VGA-porten? 
• Hur fungerar den digitala ljudutgången? 
• Kan man installera vilken version av Linux som helst? 
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2. Är detta verkligen lagligt? 
Det finns många människor som tvivlar på att det är lagligt att ”modda” en Xbox för att 
använda den som en dator. Man har hört talas om modchip och man har hört att det inte 
är lagligt, men det enda vi gör är helt enkelt att installera Linux på den. Ett BIOS som 
klarar av att köra brända spel är olagligt, har man inte det är det fullt lagligt. Man har 
försökt att få ett riktigt svar från Microsoft om detta, men man får ofta bara svar som 
”The Xbox is a great gaming console”. Hans Stettmeier, som är chef för Home & Retail 
Division of Microsoft Germany sade en gång så här: 

“Basically it is like this: You can disassemble, chop, smash every 
product you buy; this is your personal decision. I assume that 
there are very very few people who do that; but if they want to do 
that, it's their business.” 

Det BIOS vi använder heter Cromwell och är ett fullt lagligt bios. Det innehåller ingen 
kod signerad av Microsoft, utan är helt eget, konstruerat från ”scratch”. Detta BIOS är 
kapabelt att köra Linux på Xboxen och klarar ej av att köra backup-kopior av spel. Man 
behöver förstås ett chip för att komma åt detta BIOS och det är ju denna själva 
”chippningen” som Microsoft försökt förbjuda.  

Hur kan de förbjuda oss konsumenter som köpt en Xbox att öppna den och göra vad vi 
vill med den inuti? Det har de inte, det enda som händer är att garantin upphävs. 

2.1 Varför inte Windows? 
Det mest logiska vore att installera Windows eftersom det är Microsoft som är 
upphovsmän till både Xbox och Windows. Problemet är att Windows är mycket beroende 
av IBM-arkitekturen, vilken Xboxen inte är helt kompatibel med. Trots detta kan 
Windows köras på Xboxen, men bara med hjälp av Linux. Linux kan emulera många 
operativsystem, däribland Windows. Man skulle teoretiskt kunna modifiera källkoden för 
Windows så att det operativsystemet blir kompatibelt med Xboxen. Eftersom denna kod 
inte är tillgänglig för allmänheten så är Linux ett mycket bättre val där man har tillgång 
till källkoden. 

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
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3. Xboxen är en dator 
Microsoft har gått ut och sagt att Xboxen är en spelkonsol, inte en dator, men sanningen 
är att den är väldigt lik en vanlig PC. Det finns några små skillnader men de är inte 
många.  

3.1 ”Legacy-free PC” 
En ”legacy-free PC” är en PC utan de traditionella gränssnitten som finns på en normal 
dator. Med detta menas att det ej finns serieportar (även kallade COM-portar), parallell-
port, PS/2-portar (mus/tangentbord), PCI-portar, AGP-port, diskettstation osv. Istället för 
alla dessa, ibland väldigt gamla I/O-enheter, används USB oftare. Man märker att detta är 
en trend som gäller för den vanliga PC-marknaden. PS/2-portarna, serieportarna och 
parallell-portarna finns snart inte på de nya datorer som tillverkas. Istället är det den 
väldigt mycket snabbare tekniken med USB-portar som lyfts fram. På det sättet kan man 
säga att vanliga datorer blir allt mer lika de så kallade ”legacy-free PC: s”. 

3.2 nVidia 
Microsoft anlitade företaget nVidia att utveckla grafikchippet i Xboxen, men nVidia fick 
ett större ansvar än så. De tillverkade inte bara grafikchippet utan också logiken som 
handlade om kringutrustningen (som är implementerat i ett chip kallat MCPX) och även 
minnes-kontrollern, vilken är implementerad inuti video-kontrollern. Att välja nVidia var 
ett enkelt val för Microsoft eftersom de redan hade planerat att börja tillverka chip till 
moderkort. Man kan idag köpa moderkort baserade på nVidias nForce-chip, vilka har en 
tydlig likhet med arkitekturen som Xbox använder sig av.  
Slutsatsen blir att Xboxens moderkort är samma moderkort som sitter i en nVidia nForce 
PC, fast med avsaknaden av vissa I/O-enheter som vi tog upp lite tidigare. 

3.3 Kompabiliteten med Linux 
Det ”operativsystem” som ligger till grund för Xboxen är en nedskuren version av 
Windows 2000. Eftersom Windows 2000 bara kan köras på persondatorer så har vi ett 
ganska så starkt bevis på att det är en vanlig dator det handlar om, redan nu. 
När man första gången lyckades lägga in Linux på en Xbox sommaren 2002, märkte man 
att det var överraskande lätt. Detta beror till viss del på nedanstående saker.  
För det första så är drivrutinerna för USB samma som i en vanlig dator (skillnaden i USB 
mot en vanlig dator är endast den fysiska kontakten). Det gäller även IDE-drivrutinerna 
för både hårddisk och DVD-läsare. När det gäller drivrutiner för ljud och nätverk så 
fungerar nVidia nForce drivrutiner utmärkt. Dessutom är minneslayouten densamma som 
på en PC och kompatibelt med Linux. 
Det finns naturligtvis saker tillagda av Microsoft, som skydd mot att man ej ska kunna 
lägga in Linux. Mer om detta i följande kapitel. 
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4. Modchippets funktion 
Som vi nämnde i föregående kapitel så finns det spärrar och skydd tillagda av Microsoft 
för att förhindra modifiering av deras Xbox. Dessa skydd är bl.a. till för att man inte ska 
kunna installera egna program och operativsystem. Man ska bara kunna köra kod 
signerad av Microsoft. 

4.1 Skydd och spärrar 
Det finns i huvudsak fyra olika skydd: 

1. Det finns en gömd kod inne i MCPX-chippet (som nämndes i kap 3.2) som körs varje 
gång man startar upp Xboxen. Den är 512 byte stor och kollar om det BIOS som för 
närvarande ligger inne är signerat av Microsoft.  

2. Det finns också en väldigt kraftfull kryptografi som endast tillåter kod och BIOS 
verifierade av Microsoft att köras. 

3. Om inte BIOS svarar till SMC-enheten (System Monitoring Device) direkt efter den 
kryptografiska sekvensen i föregående punkt har körts, nollställs det. 

4. Mycket kraftfull kryptering när det gäller de applikationer som körs. Det handlar om 
2048 bitars RSA vilket är en dubbelt så lång ordlängd som vissa banker använder i 
sina säkerhetssystem. RSA är en förkortning för efternamnen Rivest, Shamir och 
Adleman vilket är de tre personer som uppfann denna krypteringsteknik. 

Vi ser att det i huvudsak är i uppstarten som säkerhetsåtgärderna ligger. 

4.2 Varför ha ett säkerhetssystem? 
I huvudsak är det tre orsaker till varför Microsoft har ett säkerhetssystem på sin Xbox. 
Det första är att man inte ska kunna ha ett annat operativsystem än det som är original, 
det andra att man inte ska kunna spela piratkopierade spel på konsolen och slutligen det 
tredje, att man inte ska kunna installera egna olicensierade program. Varför man inte ska 
kunna göra dessa saker är ganska självklart, det handlar om pengar. Meningen med att 
göra en spelkonsol är att de som köper den även ska köpa spel till konsolen, eftersom det 
är på spelen som Microsoft tjänar mest pengar. Därför vill de inte att man ska kunna 
installera t.ex. Linux på Xboxen, för då skulle konsolen bli som en vanlig PC. 

4.3 Det gömda ROM-minnet 
En Xbox startar inte upp via ett flash-minne som vanliga datorer gör. Det finns lite olika 
anledningar till varför det inte är så. Ett flash-minne är för lätt att påverka. Det kan bli 
omprogrammerat, det kan bli åsidosatt av ett annat flash-minne via LPC-bussen (vad det 
är kommer vi in på lite senare) och det kan bli ersatt av ett annat chip.  

För att lösa detta problem använder sig Microsoft istället av ROM. Fördelen är att man 
inte kan programmera om ett ROM. Man kan även göra så att möjligheten att det kan bli 
åsidosatt inte längre finns, men det är fortfarande möjligt att ersätta det med ett annat 
ROM. Därför valde man att inkludera det i ett annat chip. Problemet var nu  
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att välja var man skulle inkludera det. Det ideala vore inne i CPU:n eftersom det då inte 
behöver kommunicera mellan olika bussar. Men eftersom man då inte kunde använda 
billiga och färdiga Celeron-processorer, utan var tvungna att tillverka nya, var inte detta 
något alternativ. Man valde då att inkludera det i MCPX-chippet (som nämnts tidigare) 
eftersom det är förbundet med den supersnabba s.k. HyperTransport-bussen. En hackare 
vid namn Andrew Huang lyckades komma åt denna gömda kod genom HyperTransport-
bussen och resten är historia. Xboxen var hackad redan innan den ens släpptes i Sverige. 
Det var ingen anställd på Microsoft som trodde att någon kunde hitta denna buss. De 
hade fel. 

4.4 LPC-bussen 
Man ansluter chippet via LPC-bussen på moderkortet. LPC står för Low Pin Count. Den 
finns där på grund av att man ville spara pengar. Vid tillverkningen av alla moderkort till 
Xbox löder man här på ett externt ROM-chip som i sin tur programmerar om det tomma 
interna flash-minnet. Efteråt löder man helt enkelt bort ROM-chippet igen, en mycket 
billigare metod än att använda förprogrammerade flash-minnen. Att fortfarande ha kvar 
LPC-bussen var ett av de största misstag Microsoft gjorde men det var nödvändigt för att 
spara pengar. På senare versioner av Xboxen gömde man LPC-bussen lite bättre men den 
måste fortfarande finnas någonstans. Moddningen blev lite mer avancerad men inte 
omöjlig. 

Den Xbox vi använder oss av är den första versionen som tillverkades, vilket underlättar 
en del. Bussens anslutning består av 15 lödpunkter dit man kan löda fast en pin header 
och ansluta sitt bios-chip. Man måste också koppla en kabel på moderkortet mellan en 
punkt som kallas D0 och jord. Då tror Xboxen att flash-minnet är tomt och den läser då 
ifrån LPC-bussen. Mer information om detta finns i Bilaga 1. 

 

 

D0 

LPC-bussen 

Fig. 4.4.1 – Bild på LPC-bussen samt D0. 
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5. Modifiering av hårdvara 
Detta har varit ett moment som inte varit helt problemfritt. Mycket felsökning har fått 
göras och allt har inte gått att lösa. Hur detta gjordes praktiskt visas i Bilaga 1. 

5.1 SST49LF020 

 
Fig. 5.1.1 – SST49LF020. 

Chippet 49LF020 är tillverkat av företaget SST som är ett stort företag inom branschen 
flash-minnen. Chippet är ett 2 Mbit (256 kB) stort flash-minne med 32 pinnar som är 
konstruerat för att kommunicera med en LPC-buss. Eftersom det bara är 256 kB stort så 
finns det endast plats för ett BIOS, då de flesta BIOS är minst 256 kB stora.  

Detta minne är tillverkat enligt ett patent som SST innehar, kallat SuperFlash. Detta 
innebär att man får en högre kvalitet, snabbhet och pålitlighet än med andra teknologier, 
men med lägre energi- och strömkonsumtion. Att nollställa samt omprogrammera hela 
minnet tar ca 4 sekunder.  

I figur 5.1.2 nedan visas hur kopplingen är mellan detta chip och LPC-bussen. 
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Fig. 5.1.2 – Kopplingsschema mellan SST49LF020 och LPC-bussen på moderkortet. 
 
Tabell 5.1.1 – Lista över bennumrens funktion på SST49LF020. 
Bennummer Funktion Bennummer Funktion 

1 NC 17 DQ3
2 RST# 18 DQ4
3 A9 19 DQ5
4 A8 20 DQ6
5 A7 21 DQ7
6 A6 22 NC
7 A5 23 WE#
8 A4 24 OE#
9 A3 25 VDD

10 A2 26 NC
11 A1 27 NC
12 A0 28 NC (CE#)
13 DQ0 29 MODE
14 DQ1 30 A10
15 DQ2 31 R/C#
16 VSS 32 VDD
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5.2 VGA-port 
VGA-porten är den del som det offrats mest tid på. Den består av en D-SUB (hona) med 
15 ben, alltså en vanlig skärmutgång som finns på de flesta datorer idag. För att det ska 
fungera krävs en koppling mellan denna D-SUB och Xboxens utgång. Denna utgång 
kallas för AVIP-port och det är inte bara bild som hanteras därifrån. Kabeln som går från 
denna port är en vanlig RGB-kabel som går direkt in till TV: n. Förutom bild är det även 
ljud. VGA-porten ska dock enbart använda signalerna för bild.  

Det är tre olika signaler som används för bild, vilka är röd, grön och blå signal (punkt 1, 2 
och 3 på VGA-porten). Det behövs även tre anslutningar till jord (punkt 6, 7 och 8 på 
VGA-porten). Om skärmen som man använder inte stöder sync-on-green så behövs även 
signaler från HSYNC och VSYNC (med sync-on-green menas att 
synkroniseringssignalen sänds på den gröna signalen). Dessa signaler kan fås ifrån 
Xboxens videoomkodare som sitter på moderkortet. Dock måste de gå igenom varsin 
schmittrigger som buffrar signalerna eftersom sync-signaler på en skärm ofta begränsas 
med 75 Ω till jord. HSYNC och VSYNC är den horisontella respektive den vertikala 
sync-signalen. 

Här nedan syns kopplingsschema mellan D-SUB: en och AVIP-porten. 
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Fig. 5.2.1 – Kopplingsschema för VGA-porten. 

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
  Lars Bernhardsson 



Karlstads universitet Xboxen som dator 9 (14) 
Elektro- och datoringenjörsprogrammet 

 
5.3 Koaxial ljudutgång 
Eftersom VGA-porten inte tillför något ljud utan bara bild måste vi installera någon sorts 
ljudutgång. Xboxen stöder 5.1 surround så vi ville ju helst kunna utnyttja detta. Valet stod 
då mellan en optisk utgång eller en koaxial utgång med vanliga RCA-kontakter, vilket 
var ett ganska enkelt val. Det är ingen skillnad i ljudkvalité mellan dessa två utgångar. Vi 
valde en koaxial utgång av flera orsaker. Dels är det billigare, man slipper den alldeles för 
dyra optiska kabeln som dessutom lätt går sönder om man inte är försiktig. Det är även ett 
mindre avancerat kopplingsschema, allt som behövs är två kablar som går från RCA-
kontakten till AVIP-porten (som nämns i föregående kapitel).
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6. Linux 
För att man ska kunna få tillgång till alla funktioner som finns på en vanlig PC så måste 
man ha ett operativsystem installerat. Linux är idealiskt för detta ändamål. 

6.1 Cromwell 
Det BIOS som vi använder kallas Cromwell. Det är utvecklat av det s.k. ”Xbox Linux 
Project.” Det är som vi sade i kap 2 fullt lagligt, eftersom det inte innehåller någon kod 
signerad av Microsoft. Det är bara till för att man ska kunna köra Linux, inget annat. Man 
kan inte spela Xboxspel, varken kopior eller original. Linux kan ”bootas” både från 
DVD-läsaren och från hårddisken.  

Cromwell har ett antal olika funktioner, bland annat kan man låsa/låsa upp hårddisken, 
ändra mellan PAL/NTSC och man har även möjlighet att flasha om chippet med ett annat 
BIOS (eller uppdatera med en nyare version av Cromwell). 

När man startar sin Xbox med chippet laddat med Cromwell kommer man till en meny 
där man har ett antal olika val. Därifrån kan man ladda Linux, men det fungerar inte med 
vilken Linux-distribution som helst. Det måste vara en distribution konfigurerad för Xbox 
och Xebian är en sådan. 

6.2 Xebian 
Xebian är en Linuxdistribution konfigurerat enbart för att man ska kunna köra Linux på 
en Xbox (även om det fungerar utmärkt också på en PC). Det är, som hörs på namnet, en 
modifikation av det välkända Debian. Det man egentligen kör är faktiskt den vanliga 
Debian men författaren till Xebian har bara gjort några förkonfigurationer och 
förändringar för att det ska fungera smärtfritt på en Xbox. 

6.3 Skillnader mot en vanlig Linuxdistribution 
Det finns egentligen fem st. skillnader mot den vanliga Debian-distributionen. 

• Installation – Xebian använder inte den vanliga Debian-installern utan istället 
används ett anpassat installations-script som egentligen bara kopierar över 
installations-CD:ns innehåll till hårddisken. 

• Boot-processen – Eftersom Xboxen bl.a. har ett annat filsystem än en vanlig dator så 
fungerar inte den vanliga boot-processen. Istället används Cromwell (som nämnts i 
kap. 6.1). 

• Kärnan – Xboxen använder en speciell kärna med Xbox-specifika drivrutiner. 

• Framebuffer – Eftersom en Xbox använder sig av en videoomkodare för att visa 
grafik på en skärm, och inte en vanlig RAMDAC, måste dess register synkas med 
GPU:ns register för att kunna visa något på en monitor. RAMDAC står för Random 
Access Memory Digital-to-Analog Converter. 

• Speciella kommandon – Xebian innehåller några Xbox-specifika kommandon som ej 
finns med i Debian. Exempel på dessa är xbv, xbox_info, xboxdumper, 
xboxfbctl, och raincoat. 
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6.4 Installationen 
Först efter att man har Cromwell som BIOS kan man installera Linux. När man har det 
startar man operativsystemet med CD-skivan från Cromwell. Det går väldigt segt att köra 
Linux direkt från skivan och man vill därför installera det till hårddisken. Väl inne i 
Linux startar man terminalen (ungefär som Windows DOS-prompt), byter användare till 
root (administrator) och skriver ett par kommandon som startar installationen. Eftersom 
hårddisken nu är bytt till en större (80 GB istället för 10 GB) kan man välja att installera 
Linux på det fria diskutrymme som kommer efter 10 GB. 

Det största problemet med installationen av Linux har varit Xboxens DVD-läsare. Det 
finns tre olika läsare (Samsung, Philips och Thompson) som är möjliga att ha och 
självklart råkade vi ha den som är sämst, Thompson. Den klarade inte av att läsa Linux-
skivan överhuvudtaget. Vad man fick göra då var att byta ut den mot en annan (i detta 
fallet blev det en DVD-läsare som satt i en av våra egna datorer). Efter installationen var 
klar var det bara att koppla bort den temporära läsaren. 

Inne i Linux märker man inte att det är en Xbox man sitter vid. Det ser precis ut som om 
man hade installerat det till en vanlig PC. Det finns både orbehandlingsprogram 
(OpenOffice), webbläsare (Mozilla Firefox) och mediaspelare (Freevo) plus en massa 
andra program. 

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
  Lars Bernhardsson 
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7. Resultat 
Vi tycker att vi har lyckats med vår uppgift och är nöjda med resultatet. Det enda vi inte 
är helt nöjda med är att vi aldrig fick VGA-porten att fungera fullt ut. När man loggade in 
i Linux blev skärmen ibland helt svart och man var tvungen att försöka igen. Det fanns 
även en grön nyans som tog över de flesta färger. Vi tror detta beror på att vi ej använder 
HSYNC- och VSYNC-signalerna på VGA-porten. För detta behövs en 
videosyncseparator-krets som vi inte fick tag på. 

Den totala kostnaden blev ca 2000 kr inklusive Xbox.  

Våra frågor som vi ställde oss i inledningen har också besvarats. 

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
  Lars Bernhardsson 
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8. Avslutande kommentarer 
Vårt arbete har varit väldigt varierande. Med det menar vi att vi har fått arbeta med 
många olika arbetsmetoder både hårdvaru- och mjukvarumässigt. Det har ofta varit 
väldigt roligt men det har också ibland varit tråkigt, t.ex. när man fått sitta och felsöka en 
hel dag.  

Vi har lärt oss en massa nya saker, däribland att löda, vilket känns som en viktig 
erfarenhet inför framtiden. Vi har också lärt oss att leda ett eget projekt och ta egna 
initiativ. Det har blivit många resor fram och tillbaka mellan Karlstad och Skoghall.

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
  Lars Bernhardsson 
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9. Källor 
 
Samtliga källor är kontrollerade den 2 juni 2006. 

http://www.xbox-scene.com/  

http://www.xbox-linux.org/

http://warmcat.com/milksop/   

http://www.sst.com/

http://www.howstuffworks.com/  

http://console-news.dcemu.co.uk/cheapmod.shtml  

http://www.elfa.se/  

http://playstation2-linux.com/sog.php

http://www.psxcare.com/

Björn Larsson på Easygamer 

 2006-09-11 Samuel Ernebro 
  Lars Bernhardsson 

http://www.xbox-scene.com/
http://www.xbox-linux.org/
http://warmcat.com/milksop/
http://www.sst.com/
http://www.howstuffworks.com/
http://console-news.dcemu.co.uk/cheapmod.shtml
http://www.elfa.se/
http://playstation2-linux.com/sog.php
http://www.psxcare.com/
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1. Tillverkning och montering av kretskort/chip 
Det som behövdes var ett ensidigt kretskort. För att tillverka kortet belyses det först, 
sedan etsar man det så att all koppar som inte är belyst försvinner. En kopia gjordes också 
ifall det skulle bli något fel. 

 
Fig. 1.1 – Bild på kretskortet när det var färdigt. 

När detta var klart var det dags att borra hål och löda dit komponenterna:  
 

 
Fig. 1.2 - En 32-pins PLCC-sockel. 
 
 

 
Fig. 1.3 - En 12-pins pinheader. 
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Man kan säga att pinheadern är delad i två delar, den ena löder man fast på kretskortet 
och den andra löds fast på LPC-bussen, sedan är det bara att sätta dit det färdiga chippet 
på Xboxens moderkort. I PLCC-sockeln sättes ett chip, SST49LF020 (mer om detta i kap 
5.1) där vi senare lägger in ett BIOS. En funktion som gjorde att det går att starta Xboxen 
utan att den kände av att den hade ett chip monterat i sig behövdes. Detta åstadkoms 
genom att sätta en enpolig switch (en strömbrytare i form av en liten spak) mellan D0 och 
jorden på LPC-bussen. När switchen är i läge ON är D0 jordad och Xboxen startar med 
det BIOS som finns på vårt chip. När den är i läge OFF startas Xboxen med Microsofts 
BIOS, precis som om det inte hade varit något chip i alls. Bild på D0 finns i fig. 4.4.1. 
 

 
Fig. 1.4 – Bilder på den färdiga konstruktionen med chippet isatt. 
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Fig. 1.5 – Bild på kretskortet fastsatt på Xboxens moderkort. Man ser även  
kabeln som är fast på D0: an till höger. 

 
Fig. 1.6 – Bild på switchen som stänger av/sätter på chippet. 
 

2. VGA-port 
Först skaffades en D-SUB (hona) med 15 ben på tre rader, alltså en vanlig skärmutgång 
som finns på de flesta datorer idag. Hål gjordes i Xboxen, där VGA-utgången skulle sitta, 
genom att borra massor med hål och sedan fila tills den passade. För att få porten att 
fungera måste man löda kablar mellan Xboxens AVIP-port, den utgång som normalt 
används för att få ljud och bild till TV: n, och D-SUB kontakten. Det finns lödpunkter på 
moderkortets undersida som går till AVIP-porten som förenklar det hela. Om man kollar 
runt på Internet så upptäcker man att det finns många olika kopplingsscheman för hur det 
går att göra en VGA-utgång.  
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På det kopplingsschema vi använder oss av så drar vi röd, grön och blå signal från AVIP-
punkterna till D-SUB: en, samt röd, grön och blå jord. Signalerna HSYNC och VSYNC 
togs från moderkortet. Mer om detta kan läsas i kap. 5.2. 
 

 
Fig. 2.1 – Insida resp. utsida av VGA-porten när den är fastsatt i Xboxen. 

3. Koaxial ljudutgång 
Först borrades ett hål på baksidan bredvid VGA-kontakten, där sattes SPDIF-kontakten. 
Från insidan av Xboxen så löddes två kablar på SPDIF-kontakten, de gick vidare till 
undersidan av moderkortet där lödpunkterna för AVIP-porten finns. Kabeln som går från 
plus, ska in på lödpunkt nummer 6. Den som går från jord, ska in på lödpunkt nummer 10 
(vilka dessa punkter är syns i fig. 5.2.1). 

Så här ser det ut när det är klart:  

 
Fig. 3.1 – Insida resp. utsida av SPDIF-kontakten när det var klart. 


	Degree Project 
	Elektro- och datoringenjörsprogrammet 
	Sammanfattning 
	Abstract 
	 1. Inledning 
	 2. Är detta verkligen lagligt? 
	2.1 Varför inte Windows? 
	 3. Xboxen är en dator 
	3.1 ”Legacy-free PC” 
	3.2 nVidia 
	3.3 Kompabiliteten med Linux 


	 4. Modchippets funktion 
	4.1 Skydd och spärrar 
	4.2 Varför ha ett säkerhetssystem? 
	4.3 Det gömda ROM-minnet 
	4.4 LPC-bussen 


	 5. Modifiering av hårdvara 
	5.1 SST49LF020 
	 
	 5.2 VGA-port 
	5.3 Koaxial ljudutgång 


	6. Linux 
	6.1 Cromwell 
	6.2 Xebian 
	6.3 Skillnader mot en vanlig Linuxdistribution 
	 
	6.4 Installationen 


	 7. Resultat 
	 8. Avslutande kommentarer 
	9. Källor 

	1. Tillverkning och montering av kretskort/chip 
	2. VGA-port 
	3. Koaxial ljudutgång 

